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Tο μζλι είναι γνωςτό από τθν αρχαιότθτα 
• Σο νζκταρ αποτελοφςε τθν τροφι των ακάνατων Ολφμπιων Θεϊν.
• Ο Δίασ ανατράφθκε με μζλι από τθ νφμφθ μζλιςςα.
• Η «Αμβροςία», θ τροφι των Θεϊν του Ολφμπου που προςζφερε

ακαναςία, περιείχε βαςιλικό πολτό.
• Όλοι οι αρχαίοι πολιτιςμοί (Ζλλθνεσ, Ρωμαίοι, Κινζηοι, Αιγφπτιοι)

χρθςιμοποιοφςαν το μζλι για εποφλωςθ πλθγϊν και κεραπεία
νόςων, εκτόσ από διατροφι.

• τουσ Αιγυπτιακοφσ παπφρουσ, πριν από 3.500 χρόνια, αναφζρεται ωσ
κεραπευτικό μζςο.

• Οι Αιγφπτιοι προςζφεραν ςτουσ κεοφσ κθρικρεσ με μζλι ωσ πολφτιμο
δϊρο αφοςίωςθσ και εξευμενιςμοφ.

• Οι Ινδοί αναφζρουν ότι θ ηωι παρατείνεται όταν ςτθν κακθμερινι δίαιτα
υπάρχει το γάλα και το μζλι.

• Ο Ιπποκράτθσ και ο Αριςτοτζλθσ ςυνιςτοφςαν το μζλι για τθ κεραπεία
πολλϊν αςκενειϊν και πίςτευαν ότι το μζλι παρατείνει τθ ηωι.

• «Φάρμακο ςασ ασ γίνει θ τροφι ςασ και θ τροφι ςασ ασ γίνει φάρμακο
ςασ», Ιπποκράτθσ (460 π.Χ. - 360 π.Χ.)

• παρτιατικι αγωγι: Μινασ του μζλιτοσ



τθ ςφγχρονθ διατροφι υπάρχει 
ανάγκθ για κατανάλωςθ 

μελιςςοκομικϊν προϊόντων;



φγχρονοσ τρόποσ διατροφισ
• Περιοριςμζνθ κατανάλωςθ φροφτων & λαχανικϊν

• Αυξθμζνθ κατανάλωςθ προϊόντων υψθλισ
περιεκτικότθτασ ςε ενζργεια και χαμθλισ κρεπτικισ
αξίασ

• Σρόφιμα με κρυμμζνθ ηάχαρθ, αλάτι, ςυντθρθτικά
βελτιωτικά γεφςθσ, χρωςτικζσ ουςίεσ



Τγιεινι Διατροφι ;

Ιςορροπθμζνθ Διατροφι                                Μζλι



Προϊόντα Κυψζλθσ
Η μζλιςςα παράγει ζξι καυμαςτά προϊόντα:

• Μζλι

• Βαςιλικό πολτό

• Γφρθ

• Πρόπολθ

• Κερί

• Δθλθτιριο



Σι είναι μζλι ;

Οριςμόσ μελιοφ ςτον ΚΣΠ
Μζλι είναι θ φυςικι γλυκιά ουςία
που παράγουν οι μζλιςςεσ
του είδουσ Apis mellifera
από το νζκταρ των φυτϊν ι από εκκρίςεισ ηϊντων
μερϊν φυτϊν ι εκκρίματα εντόμων, τα οποία οι
μζλιςςεσ ςυλλζγουν, μετατρζπουν αναμειγνφοντασ με
ειδικζσ φλεσ του ςϊματόσ τουσ, αποκθκεφουν και
φυλάςςουν ςτισ κθρικρεσ τθσ κυψζλθσ, μζχρι να
ωριμάςουν.

Σο μζλι είναι ζνα φυςικό προϊόν χωρίσ καμιά
επεξεργαςία από τον άνκρωπο.



Αμιγϊσ Ελλθνικά Μζλια
Μελιτϊματοσ
(από εκκρίματα εντόμων που απομυηοφν φυτά)

Πεφκου (65-70%) Ελάτθσ (5-10%)



Αμιγϊσ Ελλθνικά Μζλια
Ανκζων (από νζκταρ φυτϊν)

Θυμαριοφ (15-20%) Ερείκθσ Πορτοκαλιάσ

Βαμβακιοφ Ηλιάνκου Καςτανιάσ (Μικτό)
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Θρεπτικά ςυςτατικά μελιοφ
Αποτελείται από:

• Νερό (17%)

• Φυςικά ςάκχαρα (80%),

- κυρίωσ φρουκτόηθ και γλυκόηθ

- μαλτόηθ, ςακχαρόηθ

• Πρωτεΐνεσ, κυρίωσ Αλβουμίνθ

• Αμινοξζα

• Ζνηυμα

- ιμβερτάςθ => υδρολφει τθ ςακχαρόηθ

ςε φρουκτόηθ & γλυκόηθ

- διαςτάςθ, καταλάςθ, φωςφατάςθ

• Οργανικά οξζα

- γλυκονικό, κιτρικό, οξικό, οξαλικό, μθλικό, μυρμθκικό =>

Γεφςθ-Άρωμα & εμπόδιο για ανάπτυξθ μικροοργανιςμϊν

• Φυτικζσ χρωςτικζσ και αρωματικζσ ουςίεσ

• Βιταμίνεσ, κυρίωσ ςυμπλζγματοσ Β

• Ανόργανα ςτοιχεία (Κ, Cl, Ca, P, Na, Mg, Mn, Fe)



Ποιεσ οι Ευεργετικζσ Δράςεισ 
ςτον Ανκρϊπινο Οργανιςμό ; 



«Σο δϊρο τθσ μζλιςςασ ςτον άνκρωπο»

Ζνα μζλι καλισ ποιότθτασ, δθλαδι παράχκθκε με 
ςωςτοφσ μελιςςοκομικοφσ χειριςμοφσ, περιζχει 
βιοδραςτικά ςυςτατικά και ςυμβάλλει ςτθ 
βελτίωςθ τθσ υγείασ μζςω τθσ μείωςθσ του 
κινδφνου εμφάνιςθσ αςκενειϊν 

Σο μζλι ζχει: 
• Αντιβακτθριακι δράςθ 
• Αντιοξειδωτικι δράςθ
• Αντιφλεγμονϊδθ δράςθ
• Αντικαρκινικι δράςθ 



Διατροφικι αξία Μελιοφ

• Άμεςθ πθγι ενζργειασ για
τον ανκρϊπινο οργανιςμό,
γιατί αποτελείται από απλά ςάκχαρα που αφομοιϊνονται
εφκολα

• Επθρεάηει τισ λειτουργίεσ των διαφόρων οργάνων γιατί
είναι πλοφςιο ςε ανόργανα ςυςτατικά και οργανικά οξζα

• Βοθκά ςτθν απορρόφθςθ των ςακχάρων, γιατί περιζχει
βιταμίνεσ, αρωματικζσ και χρωςτικζσ ουςίεσ

• Η ενζργεια που αντιςτοιχεί ςε 100g φυςικοφ μελιοφ είναι
περίπου 305kcal και το κακιςτοφν τρόφιμο υψθλισ
διατροφικισ αξίασ

• Σα μεταλλικά ςτοιχεία του μελιοφ ςυμμετζχουν ςτθ
λειτουργία των κυτταρικϊν μεμβρανϊν

• Σα ζνηυμα του μελιοφ είναι απαραίτθτοι κρεπτικοί
καταλφτεσ



Φαρμακευτικι δράςθ του μελιοφ
Σο μζλι λόγω τθσ μικροβιοκτόνου δράςθσ του βοθκά 
τον ανκρϊπινο οργανιςμό ςε πολλζσ πακιςεισ:

• Αντιμετωπίηει μολυςματικζσ πλθγζσ

• Ανακουφίηει από αλλεργίεσ

• Ανακουφίηει από κοινά κρυολογιματα και 
βρογχικζσ ενοχλιςεισ

• Αντιμετωπίηει τθ δυςκοιλιότθτα

• Επιδρά ευεργετικά ςτθν καρδιά και ςτισ ςτομαχο-
εντερικζσ  πακιςεισ

• υμβάλλει ςτθν αντιμετϊπιςθ εγκαυμάτων

• Επιταχφνει τθν απορρόφθςθ του οινοπνεφματοσ 
μετά από μζκθ



1. Χαρίηει μακροβιότθτα

2. Δίνει ενζργεια ςτουσ μυσ

3. Πνευματικι διαφγεια

4. Βοθκάει ςε περιπτϊςεισ αναιμίασ (λόγω Fe)

5. Κόπωςθ

6. Αχπνία

Άλλα Οφζλθ Μελιοφ 



Οφζλθ Βαςιλικοφ Πολτοφ
• Βελτιϊνει τθ διανοθτικι και ςωματικι δφναμθ
• Ζχει αντιςθπτικζσ και μικροβιοκτόνεσ ιδιότθτεσ
• Θεραπεφει τθ χρόνια δυςκοιλιότθτα
• Βοθκά ςτθ μείωςθ τθσ πίεςθσ του αίματοσ
• Βοθκά το γεραςμζνο και ταλαιπωρθμζνο οργανιςμό
• Βοθκά ςτθν αντιμετϊπιςθ των ρευματικϊν αρκρίτιδων
• Βελτιϊνει τθ γενικι διάκεςθ, αυξάνει τθν ικανότθτα για 

εργαςία και τθν όρεξθ
• Χρθςιμοποιείται ςτθ κεραπεία τθσ νεφρικισ ανεπάρκειασ
• Προςτατεφει τα οφλα από τισ αιμορραγίεσ
• Διεγείρει τα επινεφρίδια με αποτζλεςμα τθν ζκκριςθ ορμονϊν 

που ζχουν ςχζςθ με το μεταβολιςμό των υδατανκράκων
• Ζχει ευεργετικζσ επιδράςεισ ςε οριςμζνεσ πακιςεισ του 

δζρματοσ 
• Βοθκά τα άτομα που πάςχουν από γενικι εξάντλθςθ,  αχπνία  

νευροψυχϊςεισ, ηαλάδεσ και γενικά κακοκεφιά.



Οφζλθ Γφρθσ

• Θεραπεία τθσ χρόνιασ προςτατίτιδασ 

• Οι ουςίεσ που περιζχει επθρεάηουν κετικά το
μεταβολιςμό του νεροφ, ελζγχουν τθν όρεξθ, τθν
απόκεςθ λίπουσ ςτον οργανιςμό, τθ λειτουργία του
κυρεοειδοφσ αδζνα και γενικά προάγει τθν καλι
φυςικι κατάςταςθ του ςϊματοσ

• Βελτιϊνει τθν κατάςταςθ των ατόμων που ζχουν
ιπιεσ αλλεργικζσ αντιδράςεισ και τουσ βοθκά να
αποκτιςουν βακμιαία αντίςταςθ (ανοςοποίθςθ).



Φαρμακευτικζσ και Θεραπευτικζσ 
Ιδιότθτεσ τθσ Πρόπολθσ

• Χρθςιμοποιείται ωσ αντιμικροβιακό εναντίον 
πολλϊν βακτθρίων και μυκιτων

• Ενιςχφει τα τριχοειδι αγγεία
• Βελτιϊνει τθν αναπνευςτικι ανεπάρκεια
• Δυναμϊνει ι αυξάνει τθ δράςθ των αντιβιοτικϊν
• Αναςτζλλει τθν ανάπτυξθ του μελανϊματοσ και των 

κακοικων νεοπλαςματικϊν κυττάρων
• Ζχει αντιδιαβθτικι, αντιφλεγμονϊδθ και ςπαςμολυτικι 

δράςθ
• Χρθςιμοποιείται ςτθν τοπικι αναιςκθςία, ςτθν εποφλωςθ 

του ζλκουσ του ςτομάχου και εναντίον του ιοφ του ζρπθ
• Βοθκάει ςτθ κεραπεία αςκενειϊν, όπωσ το κρυολόγθμα, οι 

πόνοι του λαιμοφ, τα δερματικά προβλιματα, εγκαφματα και 
τραφματα



Οργανολθπτικά Χαρακτθριςτικά
• Σα οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά προςφζρουν τθν ιδιαιτερότθτα
του ελλθνικοφ μελιοφ, το οποίο διαφζρει από το μζλι ξζνων χωρϊν
• Οφείλονται ςτθν τεράςτια ποικιλία αγριολοφλουδων, κάμνων και
δζνδρων τθσ ελλθνικισ φφςθσ
• Η ιδιομορφία τθσ ελλθνικισ φφςθσ και θ νομαδικότθτα τθσ
ελλθνικισ μελιςςοκομίασ προςφζρουν μζλια που διακρίνονται για:

•Σα οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά κακορίηουν τθν ταυτότθτα του
μελιοφ και επθρεάηονται από τθν επεξεργαςία, τθ κζρμανςθ και τθν
αποκικευςθ

Άρωμα Γεφςθ Χρϊμα Ρευςτότθτα



Κριτιρια ποιότθτασ μελιοφ
Η περιεκτικότθτα ςε:

• HMF (φδροξυ-μζκυλο-φουρφουράλθ)
HMF ςχθματίηεται ςε:
- Θζρμανςθ (Θ>50οC)
- Προςκικθ ηάχαρθσ ςτισ μελιςςοτροφζσ

• Ζνηυμο διαςτάςθ
• Γυρεόκοκκοι (Η αναλογία των γυρεόκοκκων και ο ςυνολικόσ αρικμόσ

αυτϊν, βοθκοφν ςτθν κατθγοριοποίθςθ προζλευςθσ μελιοφ )

• Μζλια που κεωροφνται φυςικά (δεν ζχουν υποςτεί αλλοίωςθ από
επεξεργαςία) πρζπει να ζχουν:

- ΗMF < 40 mgr/Kg μελιοφ
- Διαςτάςθ > 8 DN

• Όςα μζλια δεν πλθροφν και τισ δφο αυτζσ προχποκζςεισ
ταυτόχρονα, κατατάςςονται ςτθν κατθγορία των βιομθχανικϊν
μελιϊν



Θ κρυςτάλλωςθ

•H κρυςτάλλωςθ είναι μια φυςικι
ιδιότθτα του μελιοφ και 
δεν ςχετίηεται με τθ κρεπτικι 
και βιολογικι του αξία 

•Η κρυςτάλλωςθ μπορεί να ςυμβεί τόςο ςτο αγνό 
όςο και ςτο νοκευμζνο μζλι

• Όςο μεγαλφτερθ θ περιεκτικότθτα του μελιοφ ςε 
γλυκόηθ, τόςο πιο γριγορα κρυςταλλϊνει 
(ανκόμελα > μελιτϊματα)

• Κατάψυξθ για αποφυγι κρυςτάλλωςθσ 



Επεξεργαςία & Αποκικευςθ Μελιοφ
• Σο ιδανικότερο κα ιταν το μζλι να καταναλϊνεται όπωσ βγαίνει από

τθν κθρφκρα.

• Η ςωςτι επεξεργαςία του μελιοφ κατά τθν τυποποίθςθ (Θ, ςυνκικεσ
υγιεινισ) προςφζρει φυςικότθτα και γνθςιότθτα ςτο τελικό προϊόν
και το μζλι διατθρεί τθ βιολογικι του αξία, τα φυςικοχθμικά και
οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά του.

• Σο μζλι είναι ζνα βιολογικό προϊόν, το οποίο μπορεί να διατθριςει
τθ φυςικότθτά του (χρϊμα, άρωμα, ποιότθτα), αν αποκθκευκεί ςε
ςκοτεινό χϊρο και ςε ςχετικά χαμθλζσ κερμοκραςίεσ (10°C).

• τθν κατάψυξθ (-20οC) παραμζνει αναλλοίωτο για πολλά χρόνια.

• ε Θ<7°C το μζλι κρυςταλλϊνει γρθγορότερα.

• ε Θ>16°C αυξάνεται θ πικανότθτα να ξινίςει.

• Θ>27°C επιφζρουν γριγορθ αλλοίωςθ ςτο χρϊμα, ςτθ γεφςθ και ςτα
ζνηυμα.



Αποκικευςθ Μελιοφ

• Ανεπικφμθτα ςυςτατικά αποτελοφν:

- ηυμομφκθτεσ

- κερμοανκεκτικοί μικροοργανιςμοί

• Τψθλά επίπεδα ηυμομυκιτων και υγραςίασ κατά τθν
αποκικευςθ οδθγοφν ςε ηφμωςθ του μελιοφ και
επομζνωσ τθν υποβάκμιςθ του προϊόντοσ

• Με μείωςθ του υδατικοφ περιεχομζνου του μελιοφ
πετυχαίνουμε μείωςθ τθσ δραςτθριότθτασ των
ηυμομυκιτων, αλλά αυξάνεται θ πικανότθτα
κρυςτάλλωςθσ



Παράγοντεσ Ποιότθτασ Μελιοφ
Μελιςςοκόμοσ

Φυςικι τροφι (νζκταρ) Σροφοδοςία με ςιρόπι

ι

Σο ανοξείδωτο ατςάλι και
το γυαλί είναι τα καλφτερα
υλικά

Σα μεταλλικά ι πλαςτικά δοχεία δεν 
πρζπει να προςδίδουν ι να αποςποφν 
ουςίεσ από το μζλι και να μθν 
αλλοιϊνουν τα ςυςτατικά του

ι

Σα υλικά καταςκευισ των εργαλείων & μθχανθμάτων



Ποιότθτα μελιοφ

Σο μζλι για να ζχει ςυγκεκριμζνθ κρεπτικι αξία πρζπει:

1. Να είναι απαλλαγμζνο από φορτίο αντιβιοτικϊν ι
φυτοφαρμάκων

2. Να μθν ζχει καμία επιβάρυνςθ από μικρόβια και μφκθτεσ

3. Να μθν ζχει υποςτεί κερμικι επεξεργαςία

4. Να είναι φρζςκο και καλά ςυντθρθμζνο ςε επιλεγμζνα
και πιςτοποιθμζνα δοχεία, για να μθ δθμιουργοφνται
ηυμϊςεισ και να μθν επθρεάηεται θ διατροφικι αξία του

5. Να ςυςκευάηεται και να αποκθκεφεται ςε χϊρουσ που
τθροφνται τα πρότυπα αςφάλειασ, υγιεινισ και ποιότθτασ

6. Να υπάρχει ετικζτα που δίνει τθν πλιρθ ταυτότθτα του
προϊόντοσ



Κριτιρια Επιλογισ Μελιοφ
• Καλφτερο είναι το μζλι που παράγει θ μζλιςςα με τουσ

ςωςτοφσ μελιςςοκομικοφσ χειριςμοφσ και ζχει δεχτεί τθν
μικρότερθ επεξεργαςία από τον άνκρωπο

• Καλό μζλι είναι αυτό που αρζςει ςτον καταναλωτι και το
προμθκεφεται από μια εταιρεία ι από ζναν μελιςςοκόμο
που εμπιςτεφεται



Ποιο μζλι είναι το καλφτερο;



Σο Ελλθνικό Μζλι ζχει:

• Ποιοτικά χαρακτθριςτικά που πλθροφν τισ νομοκετθμζνεσ διατάξεισ
τθσ Ε.Ε., είναι αςφαλζσ ςτον καταναλωτι, ζχει ταυτότθτα και
διακρίνεται από γεφςθ, άρωμα και πυκνότθτα

• Καλφτερα οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά γιατί δεν προζρχεται μόνο
από μονοανκικζσ καλλιζργειεσ και θ μελιςςοκομία αςκείται νομαδικά

• Χαμθλά ποςοςτά υγραςίασ (ςυμβάλει ςτθν πυκνότθτα), λόγω του
ξθροκερμικοφ κλίματοσ τθσ Ελλάδασ, αλλά και του τρόπου ςυλλογισ
νζκταροσ και τθσ επεξεργαςίασ του από τισ μζλιςςεσ

• Καλφτερα κρεπτικά ςυςτατικά, είναι λιγότερο κερμικά επεξεργαςμζνο
είναι πιο πυκνό, πιο αρωματικό και ζχει γεφςεισ αρεςτζσ ςτον Ζλλθνα
καταναλωτι

• Τψθλότερο κόςτοσ παραγωγισ ςε ςχζςθ με το ειςαγόμενο



Χαρακτθριςτικά Ελλθνικϊν Μελιϊν
Σο μζλι που προζρχεται από:

• Πεφκο και ζλατο εμφανίηει καλφτερο
αντιοξειδωτικό προφίλ

• Θυμάρι διακρίνεται για το υπζροχο άρωμα και
διακζτει παράλλθλα μεγάλθ αντιμικροβιακι
δράςθ

• Πορτοκαλιά διακρίνεται για το εξαιρετικό
άρωμα, αλλά και για τθν αντιμικροβιακι και
αντιοξειδωτικι του δράςθ

• Βαμβάκι ζχει τθ μεγαλφτερθ βακτθριοςτατικι
δράςθ από όλα τα είδθ μελιοφ

• Καςτανιά και ερείκθ ζχουν υψθλι κρεπτικι αξία



Ευχαριςτώ για την προςοχή ςασ !!!

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΘ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΗΩΩΝ

Σμιμα Μελιςςοκομίασ, θροτροφίασ & Λ.Η.Ο.
ΚΑΛΟΓΡΙΔΘ ΔΘΜΘΣΡΘ
Kalogridis.D@minagric.gr


